květen-červen 2018
ročník 13, číslo 3
dvouměsíčník

ČTYŘKOL a JAVORNÍKU
Milí sousedé a přátelé ze Čtyřkol a Javorníku,
zdravím vás uprostřed jara, teplotami ale připomínající léto. Rád bych se ještě vrátil k aprílovému článku v posledních
Rozhledech o zrušení vlakové zastávky ve Čtyřkolech. Podobně jako v předchozích letech, kdy pravidelně aprílové
články uveřejňujeme, se někteří občané ozvali s velkými obavami, že přijdeme o naše pohodlné spojení do Prahy. A
jelikož to bylo napsáno poměrně vážně, tak zpětných reakcí bylo více než obvykle. K letošnímu tématu aprílového žertíku
nás ale vedl stále se opakující nešvar, a to přebíhání kolejí, když jsou zavřené závory. Tímto jsme na něj chtěli upozornit
a nyní na tomto místě na něj upozorňuji znova. Koleje přebíhají děti a bohužel i dospělí, kteří by jim měli jít příkladem.
Apeluji proto na všechny, neriskujte svoje zdraví a životy kvůli půlhodině a zdůrazňujte to prosím i dětem a všem, které
takto uvidíte spěchat na vlak (bohužel někteří koleje přebíhají i při cestě z vlaku, jen aby si zkrátili cestu domů).
Nechtějme být svědky nějakého neštěstí. Děkuji.
Přeji vám krásné přicházející léto.

Štěpán Benca, starosta

Informace o pozemním televizním
vysílání DVB-T2/HEVC.

Zprávy ze zastupitelstva
•
•
•
•

V letošním roce slavíme 100 let od vzniku naší republiky.
Zastupitelstvo rozhodlo, že při této příležitosti bude v
katastru obce vysazena lípa.
Zastupitelstvo obce Čtyřkoly odsouhlasilo příspěvek ve
výši 8 000 Kč na pořádání hospicových akcí pro nemocné i
pro veřejnost
Obec dostala informaci o schválení dotace na dětské hřiště
ve výši 400 000 Kč.
Na webu obce www.ctyrkoly.cz jsou ke stažení informace
o zpracování osobních údajů

Naše blahopřání patří…
Gratulujeme
našim sousedům,
kteří v květnu a
červnu slaví nebo
oslavili den svého
narození
a
jmenovitě těm, pro
které je tento rok
životním jubileem.
Přejeme pevné
zdraví a hodně
štěstí.

Škach Josef
Hrbáčová Božena
Kubaričová Libuše
Dvořáková Dagmar
Kozák Evžen
Kolářová Jana
Tichá Marie
Hrabětová Eva
Čech Václav
Hnátek Jaroslav
Míka Jiří

Pro většinu domácností existuje od 1.dubna 2018
možnost příjmu televizního vysílání DVB-T2 + HEVC.
Týká se veřejnoprávního multiplexu (ČT televizní
stanice) a pouze pozemního televizního vysílání. O
signál stávající DVB-T, ale přijdeme dříve, protože
jeho ukončení je rozplánováno postupně do několika
fází nejpozději 30. 6. 2020.
Pro příjem televizního vysílání nové generace DVBT2 budete potřebovat: set-top-box DVB-T2/HEVC,
který připojíte ke své stávajícímu televizoru DVB-T
nebo nový televizor s integrovaným tunerem DVBT2/HEVC. Možno používat stávající televizní anténu
bez dalšího přesměrování.
Je nutno ručně / automaticky nebo aktualizací
nastavit kanál 26 pro přechodovou i finální síť do roku
2020.
Ještě k vysílání ČT :D/art. Pokud ho nepřijímáte,
tak zkuste přeladit váš přijímač. Je možné, že ho
můžete přijímat i z jiného vysílače na jiném kanále
regionální televize, např. 23. Příjem bude obnoven
na konci května, kdy se objeví na 53.kanále, kde v
současnosti vysílá program ČT sport. ČT sport bude
od konce května vysílat jen v novém standardu na
26.kanále.
Případné dotazy zodpoví
Jaroslav Vocel na tel. 723 104 978

Velké kontejnery na bioodpad
Budou přistaveny ve dnech 30.5.- 6.6.2018 na těchto
stanovištích:
Čtyřkoly – pod zastávkou
Čtyřkoly – u železničního podjezdu
Čtyřkoly – u „Černého mostu“

SOBOTA 9.6. 2018, 14,30 hod
Hřiště Vávrovky
TĚŠIT SE MŮŽETE NA
Skákací hrad
Cukrovou vatu
Jízdu na koníčcích
Keltský stan
Fůru disciplín
Balónky a dárečky
Hasičskou pěnu

Javorník – u můstku směr Baštírna
Javorník – před domovem pro seniory

Akce v obci:
9 .6. Dětský den
30.6. Čtyřkolský Papírák a Přechod Sázavy
Obě akce pořádá osada Montana na jezu ve Lštění.
Prezentace na Čtyřkolský Papírák začne v 10:30 a
startovní výstřel se očekává v 11:30.
Přechod Sázavy začne odpoledne, přibližně ve 13:30.
21.7. Čtyřkolský letní fesťák

Seniorské jaro 2018
V letošním roce uspořádali hasiči ze Čtyřkol již
XII. ročník soutěže Seniorské jaro. Tato soutěž je
určena pro hasiče od 50 let. Horní věková
hranice není limitována, záleží jen na kondici
jednotlivců. Letos se akce zúčastnilo celkem šest
družstev, jmenovitě ze Čtyřkol, Pyšel, Mrače,
Nespek, Mezihoří a Žíňan.
Družstva v průběhu soutěže postupně plní tři
disciplíny - požární útok, pořadovou přípravu a
tajnou disciplínu. Za každou absolvovanou
disciplínu získává družstvo bodové hodnocení,
které určuje jeho pořadí. Letos si první místo
vybojovalo domácí družstvo ze Čtyřkol.
Jménem svým i za celý hasičský sbor bych chtěl
poděkovat všem soutěžícím za účast, velké
nasazení a soutěžního ducha. Čtyřkolským
hasičům dále děkuji za organizaci akce a
soutěžnímu družstvu za skvělou reprezentaci
sboru.
Velitel jednotky SDH Čtyřkoly Ladislav Lán

Vítání občánků
25.5. byli starostou Štěpánem Bencou přivítaní
za poslední rok narozené holčičky a chlapci
mezi „občany“ naší obce. Tímto se počet
našich obyvatel zvýšil o 10 lidiček, genderově
rovnoměrně zastoupených, tzn. 5 holčiček a 5
chlapců.

Od 15 hod na hřišti ve Vávrovkách. Ve 2.ročníku
vystoupí: Hana Lounová-Grošáci-Ruce nohy rockParafín-Procity rock-Blek Flek-Velorex-Czech it.

Zajímavé akce v okolí
-

2.6. 10-23,59 Benešovská muzejní noc
4.5. - 20.6. Miloš Slovák: grafický designer firmy
Baťa - výstava plakátů, Masarykovo náměstí Benešov,
16.6. 11-16,30 Den otevřených dveří na Vysoké
Lhotě
16.6. 21 hod, Letní kino Chocerady
Fotbalové hřiště Chocerady
16.6. 19 hod Laco Deczi na plovárně u Baštírny
legenda jazzu vystoupí v rámci letního festivalu
16.6. Přestavlky - Společná oslava: 790 let obce, 125
let SDH, 100 let Českosl. rep., 85 let Sokola Přestavlky
14.-15.7. 10 hod Oživlý středověk – podhradí hradu
Zlenice (Hláska)
20.6.10-17 hod Den zdraví
Masarykovo nám. Benešov
23.6. 19 hod Naši furianti
divadlo Na poště, Benešov
24.8. Alenka v kraji zázraků
muzikál, amfiteátr - zámek Konopiště

TŘI, o.p.s. PŘIJME IHNED DO SVÉHO TÝMU
UKLÍZEČKU A POMOCNÉHO KUCHAŘE NA PLNÝ
ÚVAZEK
POMOCNÝ KUCHAŘ/KA
Výuční list v oboru není podmínkou!
Pr. doba: krát./dlouhý týden 6-18, (včetně so-ne a svátků)
Požadujeme: čistý trestní rejstřík, samostatnost,
pracovitost, pečlivost, základní pc dovednosti, důslednost.
Nabízíme: nástupní plat 18 500 Kč, čtvrtletní odměny,
osobní ohodnocení a příplatky za soboty, neděle a svátky,
25 dní dovolené.
UKLÍZEČKA
Pracovní doba: krátký/dlouhý týden 6:00-18:00 (včetně
so-ne a svátků)
Požadujeme: čistý trestní rejstřík, samostatnost,
pracovitost, pečlivost, spolehlivost.
Nabízíme: nástupní plat 14 500 Kč, čtvrtletní odměny,
osobní ohodnocení a příplatky za soboty, neděle a svátky,
25 dní dovolené.
V případě zájmu o nabízené pozice, prosím, pošlete
krátký životopis e-mailem: kostka@hospic-cercany.cz.
Bližší informace: 731 604 239.
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